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بررسی مقایسهای عوارض مادری و جنینی در زنان زایمان کرده مبتلا به فنوتیپ
های مختلف سندرم تخمدان پلیکیستیک
مرضیه رستمی دوم ،1دکتر سمیرا بهبودی گندوانی ،2مریم فرهمند ،3دکتر سیما نظرپور ،4دکتر فهیمه رمضانی
تهرانی ،*5دکتر فریدون عزیزی
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.1

دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی ،مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولید مثل ،پژوهشکده علوم غدد درونریز ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
استادیار مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولید مثل ،پژوهشکده علوم غدد درونریز ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
محقق ارشد مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولید مثل ،پژوهشکده علوم غدد درونریز ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین ،تهران  ،ایران.
استاد گروه اندوکرینولوژی تولید مثل ،مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولید مثل ،پژوهشکده علوم غدد درونریز ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.

.6

استاد گروه اندوکرینولوژی ،مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی ،پژوهشکده علوم غدد درونریز ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
تهران ،ایران.
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.3
.4
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خلاصه

تاریخ پذیرش1311/13/16 :

تاریخ دریافت1318/12/11 :
1

مقدمه :شیوع عوارض مادری و جنینی در زنان باردار مبتلا به سندرم تخمدان پلیکیستیک ( )PCOSنسبت به زنان باردار
غیرمبتلا بالاتر است .مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان شیوع عوارض دوران بارداری در فنوتیپهای مختلف زنان باردار مبتلا
به ( PCOSبر مبنای معیارهای انستیتوی ملی سلامت با فنوتیپهای اضافه شده برحسب معیار روتردام) انجام شد.
روشکار :در این مطالعه گذشتهنگر اطلاعات مربوط به دوران بارداری  266زن مبتلا به  PCOSبر اساس پرونده پزشکی آنها
 1313-15مورد بررسی قرار گرفت .این زنان بر مبنای علائم بالینی مرتبط با  PCOSبه دو گروه تقسیم شدند .گروه اول یا
گروه ( Aفنوتیپ شدید) شامل افرادی بودند که هنگام تشخیص بیماری هر سه علامت بالینی الیگو-آناوولاسیون،
هیپرآندروژنیسم و کیستهای تخمدانی یا تنها دو علامت الیگواوولاسیون و هیپرآندروژنیسم را داشتند .گروه  Bشامل افرادی
بود که فقط هیپرآندروژنیسم همراه کیستهای تخمدانی ( )PCOMیا الیگواوولاسیون همراه با کیست تخمدانی را داشتند
(فنوتیپ خفیف) .مقایسه عوارض مادری و جنینی دوران بارداری بهصورت گذشتهنگر و بر مبنای اطلاعات پرونده در بین دو
گروه انجام شد .تجزیه و تحلیل با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )11و آزمونهای تی تست ،منویتنی ،خی دو و
رگرسیون لوجستیک انجام شد .میزان  pکمتر از  1/15معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :از بین عوارض مادری و جنینی ،وزن کم هنگام تولد در بین زنان شرکتکننده در دو گروه تفاوت معنیداری داشت
که پس از تعدیل با سن ،شاخص توده بدنی و تعداد بارداری نسبت شانس تولد نوزاد با وزن کم هنگام تولد در گروه  Aنسبت
به گروه 1/2-5/1 ،p>1/11( 2/6 ،B؛  )CI:%15بود .در این مطالعه تفاوت آماری معنیداری از ابتلاء به دیابت دوران بارداری،
زایمان زودرس و شانس سقط خودبهخودی بین فنوتیپهای مختلف  PCOSمشاهده نشد.
نتیجهگیری :شانس تولد نوزادان با وزن کم در زنان مبتلا به فنوتیپ شدیدتر بیماری (گروه PCOS )Aدر مقایسه با زنان
مبتلا به فنوتیپ خفیفتر بیماری (گروه  )Bبالاتر میباشد .بنابراین در ملاحظات بالینی در زنان باردار مبتلا به  ،PCOSدر
نظر گرفتن فنوتیپ بیماری بهعنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در پیامدهای جنینی توصیه میگردد.
کلماتکلیدی :سندرم تخمدان پلیکیستیک ،عوارض حاملگی ،فنوتیپهای سندرم تخمدان پلیکیستیک

* نویسنده مسئول مكاتبات :دکتر فهیمه رمضانی تهرانی؛ پژوهشکده علوم غدد درونریز ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران .تلفن121-22432481 :؛
پست الكترونیکramezani@endocrine.ac.ir :
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حاوی کیستهای متعدد بدون اختلال قاعدگی و در
نهایت فنوتیپ؛ د :اختلالات قاعدگی ،تخمدانهای حاوی
کیستهای متعدد بدون هیپرآندروژنیسم بالینی/
آزمایشگاهی میباشد. .
 PCOSشایعترین دلیل نازایی بهدنبال عدم
تخمکگذاری میباشد ( .)8 ،4نتایج بیشتر مطالعات
صورت گرفته تاکنون حاکی از افزایش میزان عوارض
دوران بارداری در زنان مبتلا به  PCOSنسبت به زنان
غیر مبتلا میباشد ( .)11 ،1نتایج مطالعه متاآنالیز کین
( )2113نشان داد که عوارض ابتلاء به این سندرم تنها به
افزایش احتمال نازایی در این زنان محدود نمیشود ،بلکه
در صورت وقوع بارداری ،عوارض دوران بارداری (جنینی
و مادری) نظیر افزایش خطر دیابت دوران بارداری
 ،)GDM(8افزایش فشارخون دوران بارداری ( 1)PIHو
پرهاکلامپسی ،زایمان زودرس و انجام سزارین در زنان
مبتلا به این سندرم بیشتر میباشد .همچنین شیوع وزن
کم هنگام تولد در نوزادان این زنان نسبت به زنان
غیرمبتلا بالاتر است (. .)11
عوارض جنینی و مادری دوران بارداری زنان مبتلا به
 PCOSمستقل از وزن و یا شاخص توده بدنی مادران
است ( .)11 ،1نقش هیپرآندروژنمی و مقاومت به
انسولین بهعنوان دو عامل اساسی در بروز اختلالات
مادری و جنینی در زنان مبتلا به  PCOSانکارناپذیر
بوده ،اما نقش تخمدانهای پلیکیستیک PCOM
(بهعنوان یکی از ویژگیهای تشخیصی در تعریف
روتردام) در این میان نامشخص میباشد (.)12
بر اساس دانش کنونی ما ،تنها  3مطالعه در خصوص
نقش فنوتیپهای تعریف شده برای  PCOSو بروز
عوارض مادری و نوزادی در زنان مبتلا صورت گرفته
است که نتایج آنها با یکدیگر مغایر میباشند .نتایج برخی
مطالعات ،تفاوتی بین عوارض مادری و نوزادی در زنان
مبتلا به فنوتیپهای مختلف  PCOSنشان نداده است،
اما برخلاف آنها نتایج مطالعه پالومبا و همکاران ()2111
حاکی از تأثیر نوع فنوتیپهای مختلف  PCOSدر بروز
عوارض مادری و نوزادی در زنان مبتلا به  PCOSبود

مقدمه
1

 مرضیه رستمی دوم و همكاران

سندرم تخمدان پلیکیستیک ( ، )PCOSشایعترین
اختلال اندوکرین در زنان سنین باروری محسوب
میگردد ( .)1شیوع این بیماری در جهان بر اساس نوع
تعریف بهکار برده شده در مطالعات و همچنین نژاد افراد
تحت مطالعه  %8-15و در ایران  %14/6گزارش شده
است (.)2-4
شکایات زنان مبتلا به این سندرم متعدد و ناهمگون می-
باشد .اغلب مبتلایان از اختلالات قاعدگی ،افزایش موی
زائد بهخصوص در نواحی صورت ،آکنه ،افزایش وزن و
2
نازایی شکایت دارند ( .)5انستیتو ملی سلامت ()NIH
در سال  1111وجود دو علامت یعنی عدم تخمکگذاری
مزمن همراه با هیپرآندروژنیسم بالینی یا آزمایشگاهی را
بهطور همزمان در تشخیص این بیماری ضروری دانست،
اما بهدلیل طیف گسترده و ناهمگونی از علائم بالینی که
در مبتلایان به این سندرم مشاهده شده است ،انجمن
تولید مثل و جنینشناسی اروپا 3همراه با انجمن طب
تولید مثل آمریکا 4طی توافق سال  2113در روتردام
هلند برای تشخیص این سندرم ،وجود حداقل دو ویژگی
از سه ویژگی :هیپرآندروژنیسم بالینی یا کلینیکی،5
آن/اولیگواوولاسیون 6و وجود کیستهای متعدد تخمدانی
( 1)PCOMرا در غیاب سایر علل افزایش آندروژنها
(با رد ابتلاء به سایر بیماریهای با علائم مشابه) را در
جهت تشخیص این بیماری ضروری اعلام نمودند (.)1 ،6
این تعریف جدید از  PCOSمنجر به پیدایش
فنوتیپهای مختلف گردید .این فتوتیپها شامل فنوتیپ
الف :اختلالات قاعدگی ،هیپرآندروژنیسم بالینی/
آزمایشگاهی و تخمدانهای حاوی کیستهای متعدد در
نمای سونوگرافی ( )PCOMمیباشد .فنوتیپ ب:
اختلالات قاعدگی ،هیپرآندروژنیسم بالینی /آزمایشگاهی
بدون کیستهای متعدد تخمدانی ،فنوتیپ ج:
هیپرآندروژنیسم بالینی/آزمایشگاهی و تخمدانهای
1

Polycystic Ovary Syndrome
National Institute of Health
3 ESHRE (European Society of Human Reproductive
)and Embryology
)4 ASRM (American Society of Reproductive Medicine
)5 Hyperanderogenism (HA
)6 An/oligoovulation (AO
)7 Multiple ovarian Cysts (PCOM
2

Gestational diabetes mellitus
Pregnancy –induced hypertension
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9

( .)14 ،13 ،11 ،11نتایج مطالعه پالومبا و همکاران
نشان داد که اختلال عملکرد تخمدان و افزایش آندروژن-
ها عوارض مامایی و نوزادی را بهطور معنیداری (بیش از
 4برابر) نسبت به دیگر فنوتیپهای  PCOSافزایش
میدهد .همچنین مطالعه تهرانی و همکاران ()2114
بروز علائم متابولیکی را در فنوتیپ  AHOنسبت به
سایر فنوتیپها شدیدتر گزارش نمود ( .)15مبتلایان به
فنوتیپهای غیرآندروژنیک این بیماری (فنوتیپهای
توافق شده در کنفرانس روتردام) پروفایل متابولیک
معتدلتری نسبت به سایر فنوتیپها دارند ( .)12مطالعه
حاضر با هدف بررسی ارتباط عوارض مادری و نوزادی در
زنان مبتلا به  PCOSبا فنوتیپهای مختلف آن انجام
شد.

تعریف فنوتیپهای سندرم تخمدان پلیکیستیک:
ابتلاء به  PCOSبر مبنای ویژگیهای تعریف روتردام و
داشتن دو ویژگی از سه ویژگی آن تشخیص داده شده
بود .این ویژگیها شامل :آن/اولیگواوولاسیون،
هایپرآندروژنیسم بالینی یا بیوشیمیایی ،مشاهده
تخمدانهای پلیکیستیک در سونوگرافی و یا حجم
بالای  11میلیمتر مکعب در تخمدانها میباشد (.)16
شرکتکنندگان در این مطالعه بر اساس ویژگیهای
تعریف روتردام از سندرم تخمدان پلیکیستیک ،به دو
زیرگروه تقسیم شدند .گروه اول یا گروه  Aگروهی
بودند که یا واجد هر سه ویژگی آن/اولیگواوولاسیون،
هیپرآندروژنمی بالینی یا بیوشیمیایی همراه با وجود
کیستهای متعدد تخمدانی در نمای سونوگرافیک
بودند و یا فقط دو ویژگی اولیگواولاسیون و افزایش
آندروژنها را چه بهصورت بالینی و یا آزمایشگاهی
داشتند .گروه دوم یا گروه  Bگروهی بودند که
اولیگواوولاسیون همراه با  PCOMو یا هیپرآندروژنمی
بالینی یا کلینیکی همراه با  PCOMداشتند .تشخیص
 PCOMبا توجه به برگه نتایج سونوگرافی افراد که
ضمیمه پرونده بیماران بود ،داده شد .در این گزارشات
وجود یکی از دو معیار زیر برای تشخیص  PCOMدر
نظر گرفته شد -1 :وجود نمای تسبیحی سیستها در
تخمدان -2 ،حجم تخمدان بالای 11میلیمتر مکعب.
در صورت عدم وجود نتایج سونوگرافی تخمدان ،فرد از
مطالعه کنار گذاشته میشد .در این مطالعه گروه اول
( )Aبهعنوان نوع شدید ابتلاء به  PCOSدر نظر گرفته
شد (.)15
اطلاعات مربوط به هیپرآندروژنمی بالینی با توجه به
جدول فریمن گالوی ضمیمه به پرونده بیماران و کسب
امتیاز نهایی بر اساس وجود موی انتهایی و کلفت در
نقاط تعریف شده  8یا بیشتر و یا درج تشخیص ابتلاء

روشکار
این مطالعه گذشتهنگر مبتنی بر اطلاعات پرونده
بیمارانی که با تشخیص سندرم تخمدان پلیکیستیک
از سال  1311تا  1315به درمانگاه مرکز تحقیقات
اندوکرینولوژی تولید مثل ،پژوهشکده علوم غدد
درونریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارجاع
داده شده بودند ،پس از تصویب در کمیته اخلاق
پژوهشکده علوم غدد درونریز صورت گرفت .تشخیص
بیماری توسط یک پزشک متخصص زنان و زایمان و بر
مبنای معیارهای تشخیصی روتردام بر مبنای وجود
حداقل  2مورد از  3ویژگی تعریف شده در کنفرانس
روتردام صورت گرفت.
در این مطالعه از بین  682زن مبتلا به سندرم تخمدان
پلیکیستیک که تشخیص  PCOSقبل از وقوع
بارداری داده شده بود 266 ،نفر وارد مطالعه شدند.
شرط ورود به مطالعه زنانی بودند که ازدواج کرده و
حداقل یکبار سابقه بارداری خودبهخودی (بدون
مصرف دارو) و تکقلویی داشتند .زنان ازدواج نکرده و یا
ازدواج کرده ولی بدون سابقه بارداری و یا با سابقه
دوقلویی و بیشتر و زنان با سابقه نازایی و یا بارداری با
کمک روشهای کمک باروری (دارویی خوراکی) از
مطالعه خارج شدند ( 321نفر) 81 .نفر نیز با سابقه
ابتلاء به دیابت و هیپو یا هیپرتیروئیدی و یا عدم وجود
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 رابطه فنویپهای مختلف سندرم تخمدان پلیکیستیک با عوارض بارداری مادری و جنینی

گزارش سونوگرافی از مطالعه کنار گذاشته شدند.
اطلاعات دموگرافیک ،آنتروپومتریک ،تاریخچه باروری و
سابقه ابتلاء به بیماری و همچنین نتایج آزمایشهای
بیوشیمیایی و هورمونی و نتایج سونوگرافی درج شده
در پرونده بیماران جمعآوری گردید.

 مرضیه رستمی دوم و همكاران

شاخصهای میانگین و انحراف معیار و در خصوص
دادههای غیرنرمال از دامنه میان چارکی  25و 15
استفاده گردید .برای محاسبه تفاوت دادههای کمّی
نرمال بین گروهها از آزمون تی تست و در خصوص
دادههای ک ّمی غیرنرمال از آزمون منویتنی استفاده
گردید .همچنین برای مقایسه متغیرهای غیرکمّی از
آزمون خی دو و برای ساختن مدل و پیشبینی احتمال
ابتلاء به عوارض دوران بارداری از رگرسیون لوجستیک
استفاده شد .میزان  pکمتر از  1/15معنیدار در نظر
گرفته شد.

به هیپرآندروژنمی بالینی توسط پزشک متخصص در
هنگام مراجعه اولیه بیمار جمعآوری گردید (.)11
عوارض دوران بارداری به دو گروه عوارض مادری و
نوزادی تقسیم شد .عوارض مادری شامل سقط
خودبهخودی و حاملگی خارج رحم ،دیابت دوران
بارداری ،دکولمان ،جفت سرراهی ،پرهاکلامپسی و
عوارض نوزادی شامل وزن کم هنگام تولد ()LBW
(کمتر از  2511گرم) وزن بالای هنگام تولد (بیش از
 4111گرم) ،مردهزایی و زایمان زودرس زودتر از هفته
 31بارداری در نظر گرفته شد .اطلاعات مربوط به
عوارض دوران بارداری بر اساس خوداظهاری افراد
شرکتکننده ثبت گردید و پرسشنامه در خصوص
وجود عوارض مادری و نوزادی در هنگام ارجاع بیماران
به درمانگاه انستیتو غدد توسط یک ماما صورت گرفت.
عوارض مادری و جنینی بین دو گروه با استفاده از
نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )11مورد مقایسه و
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .ابتدا جهت تعیین نرمال
بودن توزیع دادههای کمی از آزمون کولموگروف
اسمیرنوف استفاده گردید .اطلاعات توصیفی در
خصوص متغیرهای کمی با توزیع نرمال بهصورت

یافتهها
در این مطالعه  266زن  18-41ساله مبتلا به سندرم
تخمدان پلیکیستیک وارد مطالعه شدند .میانگین سنی
زنان شرکتکننده در مطالعه در زمان مراجعه به
درمانگاه  31/3±5/1سال و میانگین سن منارک ،سن
ازدواج و سن اولین بارداری بهترتیب ،13/1±1/6
 21/1±1/4و  24/1±4/5سال بود .ویژگیهای
دموگرافیک جمعیت مورد مطالعه به تفکیک گروهها در
جدول  1آورده شده است.

جدول  -1مشخصات جمعیتشناختی و شاخصهای هورمونی زنان شرکت کننده در مطالعه به تفكیک فنوتیپ
گروه
متغیر
**

سن هنگام مراجعه به درمانگاه (سال)
سن منارک (سال)
سن ازدواج (سال)
سن اولین بارداری (سال)
میزان تحصیلات (سالهای تحصیل)
تعداد حاملگی
تعداد زایمان
تعداد سقط
سابقه نازایی
شاخص توده بدنی (کیلوگرم/مترمربع)
*
امتیاز فریمن گالوی
تستوسترون (نانوگرم /دسیلیتر)
اندرستندیون (نانوگرم /دسیلیتر)
شاخص تستوسترون آزاد (نانوگرم در دسیلیتر)
گلوبولین متصل شونده به هورمون های جنسی (نانومول /لیتر)

گروه A
تعداد (درصد)

گروه B
تعداد (درصد)

سطح
معنیداری

31/8±4/8
)12-14( 13
)18-24( 21
24/1±4/5
)5-1( 5
)1-2( 1
)1-1/1( 1
)1-1( 1
)21/5( 33
)25/1-31/6( 21/4
)4-13( 8
)1/3-1/6( 1/5
)1/8-2/6( 2/3
)1/1-1/4( 1/3
)33/4-81/1( 41/1

31/1 ± 5/1
)12-14( 13
)18-22( 21
23/1±4/5
)5-1( 5
)1-2( 1
)1/8-1( 1
)1-1( 1
)21/2( 45
)24/3-31/4( 21/1
)1-1( 4
)1/3-1/1( 1/5
)1-6-2/5( 2/1
)1/1-1/5( 1/3
)33/4-83/4( 41/1

1/1
1/1
1/2
1/2
1/6
1/16
1/1
1/15
1/8
1/1
>1/111
1/2
1/5
1/1
1/3

* سطح معنیداری  ** ،p>1/15میانگین  ±انحراف معیار برای متغیرهای نرمال و دامنه میان چارکی (صدک  )25-15برای متغیرهای
غیرنرمال
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جدول  -2مقایسه شیوع عوارض نوزادی و مادری در دو گروه مورد بررسی
گروهها

گروه A
(درصد) تعداد

گروه B
(درصد) تعداد

سطح
معنیداری

سقط خودبهخود
وزن کم هنگام تولد نسبت به سن حاملگی
زایمان زودرس
افزایش فشارخون حاملگی یا مسمومیت بارداری
دیابت حاملگی
مردهزایی
وزن بالای نوزاد
حاملگی خارج از رحم
جفت سرراهی
دکولمان

)32/1( 36
)21/5( 23
**
)11/1( 12
)11/6( 13
)2/1( 3
)4/5( 5
)4/5( 5
)4/5( 5
)1/8( 2
)1/1( 1

)33/8( 52
)1/1( 11
)3/2( 5
)5/8( 1
)5/2( 8
)2/6( 4
)2/6( 4
)1/1( 3
)1/3( 2
)1/1( 3

1/1
1/11
1/12
1/3
1/1
1/3
1/2
1/5
1/8
1/1

عوارض

*

* مقایسه شیوع  LBWبین گروههای  Aو  Bبا آزمون کای دو ()p>1/15
** مقایسه شیوع زایمان زودرس آزمون بین گروههای  Aو  Bبا آزمون کای دو ()p>1/15
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بیشترین فراوانی فنوتیپ  PCOSدر افراد شرکت کننده
در مطالعه مربوط به گروه  )%51/1( 2بود .بین سن
ازدواج ،سن اولین بارداری ،وزن ،قد ،دور کمر ،اندازه مچ
دست و شاخص توده بدنی و همچنین تاریخچه باروری
(تعداد بارداری ،زایمان و سقط) بین دو گروه تفاوت
معنیداری وجود نداشت ( .)p<1/15همچنین بین
میانگین آندروژنهای سرمی (تستوسترون،SHBG ،
 FAIو آندرستندیون) بین دو گروه تفاوت معنیداری
مشاهده نشد (( )p<1/15جدول  .)2تنها میانگین امتیاز
کسب شده از جدول فریمن  -گالوی در گروه  Aبهطور
معنیداری از امتیاز بالاتری نسبت به گروه دیگر برخوردار
بود (.)p>1/111
شیوع عوارض مادری و جنینی در کل شرکتکنندگان به
این صورت بود که سقط خودبهخودی در  88نفر
( ،)%33/1وزن کم نوزاد هنگام زایمان در  34نفر
( ،)%12/8شیوع زایمان زودرس در  11نفر (،)%6/4
افزایش فشارخون دوران بارداری در  22نفر (،)%8/3
دیابت دوران بارداری در  11نفر ( ،)%4/1مردهزایی در 1
نفر ( ،)%3/4وزن بالای نوزاد هنگام زایمان در  1نفر
( ،)%3/4حاملگی خارج رحمی در  8نفر ( ،)%3/1جفت
سرراهی در  4نفر ( )%1/5و دکولمان در  4نفر ()%1/1
مشاهده شد.

بررسی اطلاعات دموگرافیک و تاریخچه باروری زنان
مبتلا به  PCOSمستقل از نوع فنوتیپ آنها نشان داد
که میانگین تعداد بارداری در زنانی که سابقه LBW
داشتند ،بهطور معنیداری بالاتر از زنان بدون سابقه
 LBWبود ( .)p>1/15همچنین سن ازدواج و سن
اولین بارداری در زنان مبتلا به  PCOSبا سابقه سقط
خودبهخودی نسبت به گروه بدون سابقه سقط بالاتر بود
و وزن ،شاخص توده بدنی و اندازه دور کمر و مچ آنها
بهطور معنیداری کمتر از زنان مبتلا به  PCOSبدون
سابقه سقط بود (.)p>1/15
زنان مبتلا به  PCOSکه تعداد زایمان بیشتری داشتند،
بهطور معنیداری شیوع زایمان زودرس و افزایش
فشارخون دوران بارداری بالاتری نسبت به زنان مبتلا
 PCOSبا تعداد زایمان کمتر داشتند (.)p>1/15
در بررسی عوارض مادری و نوزادی در بین دو گروه مورد
مطالعه ،سقط خودبهخودی شایعترین عارضه مشاهده
شده در بین زنان مطالعه حاضر بود که شیوع آن در بین
دو گروه تفاوت معنیداری نداشت ( ،)p<1/15اما میزان
تولد نوزادان با وزن کم و همچنین شیوع زایمان زودرس
در افراد گروه  Aنسبت به گروه  Bبیشتر بود و تفاوت
معنیداری داشت (( )p>1/15جدول .)2

 مرضیه رستمی دوم و همكاران

اساس نتایج ،نسبت شانس وزن کم هنگام تولد در گروه
 Aنسبت به گروه دوم 1/2-5/1( 2/6؛  )OR:2/6بود.
شانس زایمان زودرس پس از تعدیل با سایر متغیرهای
تأثیرگذار بین دو گروه تفاوت معنیداری نداشت
(.)p<1/15

وزن هنگام تولد در بین دو گروه مورد بررسی بهعنوان
متغیر وابسته پس از تعدیل با سن هنگام بارداری،
شاخص توده بدنی ،تعداد بارداری و گروههای مورد
بررسی (متغیرهای مستقل) در مدل رگرسیون
لوجستیک (بهصورت تکتک و همچنین همزمان)
همچنان معنیدار باقی ماند (( )p>1/15جدول  .)3بر

جدول  -3نتایج آنالیز رگرسیون لوجستیک متغیرهای تأثیرگذار و فنوتیپهای مورد بررسی بر روی عوارض نوزادی و مادری در
زنان مبتلا به  PCOSدر دو گروه  Aو B
عارضه نوزادی یا مادری
متغیرهای تأثیرگذار

نسبت شانس

 %15حدود اطمینان

سطح معنیداری

*وزن کم هنگام تولد
سن اولین بارداری (سال)
شاخص توده بدنی (کیلوگرم بر مترمربع)
تعداد حاملگی

1/1
1
1/1

1/1-1/1
1/1-1/1
1/8-1/5

1/3
1/1
1/1

گروههای PCOS
گروه A
گروه B

2/6
( 1مرجع)

1/2-5/1
-

1/12
-

*زایمان زودرس
سن اولین بارداری (سال)
شاخص توده بدنی (کیلوگرم بر مترمربع)
تعداد حاملگی

1/1
1/1
1/2

گروههای PCOS
گروه A
گروه B

3/4
( 1مرجع)

1/1-1/1
1/1-1/1
1/1-1/8

1/1
1/6
1/1

1/11-11/4
-

1/15
-

تعدیل وزن کم هنگام تولد و زایمان زودرس دو پیامدی که با فنوتیپهای مختلف  PCOSارتباط معنیدار داشتند ،با سایر متغیرهای تأثیرگذار نظیر سن
اولین بارداری ،شاخص توده بدنی ،تعداد حاملگی .در این مطالعه گروه  Bگروه مرجع در نظر گرفته شده است.

نسبت به گروه دوم  2/6بالاتر بود (1/2-5/1؛ .)OR:2/6
همچنین صرفنظر از نوع فنوتیپ  ،PCOSمیزان
 LBWدر زنان مبتلا به  PCOSکه سن ازدواج و سن
بارداری و همچنین میانگین تعداد بارداریهای بالاتری
داشتند ،بیشتر بود .همچنین میزان سقط خودبهخودی
در زنان مبتلا به ( PCOSمستقل از نوع فنوتیپ آنها)
که اندازه دور کمر و دور مچ دست و همچنین شاخص
توده بدنی کمتری داشتند ،بهطور معنیداری بیشتر از
زنانی بود که شاخص توده بدنی و اندازه مچ دست و کمر
آنها بالاتر بود ( ،)p>1/15با اینحال نتایج این مطالعه
نشان داد که میزان سقط خودبهخودی در بین فنوتیپ-
های مختلف  PCOSتفاوت معنیداری ندارد .همچنین
تفاوت آماری معنیداری از احتمال ابتلاء به زایمان

اطلاعات مربوط به میزان قندخون ناشتا ،انسولین و
 HOMA-IRتنها  45شرکتکننده در دسترس بود که
بررسی میانگین آنها در بین دو گروه مورد مطالعه تفاوت
معنیداری را نشان نداد ( .)p<1/15بین سایر عوارض
مادری و نوزادی دو گروه تفاوت معنیداری مشاهده نشد
(.)p<1/15

بحث
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین احتمال ابتلاء به
عوارض نوزادی و نوع فنوتیپهای تعریف شده در
 PCOSتفاوت معنیداری وجود دارد ( .)p>1/15در
مطالعه حاضر بر اساس نتایج ،نسبت شانس وزن کم
هنگام تولد بهعنوان یکی از عوارض نوزادی در گروه A
06
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زودرس در بین فنوتیپهای مختلف  PCOSمشاهده
نشد ( .)p<1/15در مطالعات متعدد ابتلاء به  PCOSبا
افزایش خطر  LBWهمراه بوده است و مطالعات نشان
دادهاند که  LBWبهعنوان یکی از عوارض باروری در
زنان مبتلا به  PCOSهمراه بوده و زنان مبتلا به
 ،PCOSنوزادان با وزن کمتری نسبت به سن بارداری
بهدنیا میآورند .در مطالعه پیترمن و همکاران ()2115
میانگین هفتههای بارداری در زنان مبتلا به ،PCOS
 38/2±3در مقابل  31/2±1/8در زنان غیرمبتلا بود و
وزن جنین نسبت به سن بارداری بهطور معنیداری در
زنان مبتلا به  PCOSکمتر بود ( )p>1/15و چنین
نتیجهگیری کردند که ابتلاء به  PCOSتنها بخشی از
علت  LBWدر زنان مبتلا میباشد ( .)18-21نتایج
مطالعه حاضر نیز مطابق با یافتههای مطالعات فوق نشان
داد که مبتلایان به  PCOSبا افزایش خطر وقوع LBW
همراه هستند و این خطر در فنوتیپ شدیدتر بیماری
(گروه  )Aبا خطر افزایش یافتهای از وزن کم هنگام تولد
نسبت به فنوتیپهای جدید تعریف شده در کنفرانس
روتردام همراه میباشد .برخلاف نتایج مطالعه حاضر ،مام
و همکاران ( )2115و کولمن و همکاران ( )2115تفاوتی
بین وزن کم هنگام تولد در فنوتیپهای مختلف سندرم
تخمدان پلیکیستیک مشاهده نکردند ( .)14 ،13احتمالاً
این تناقض در بین یافتههای مطالعات مختلف حاکی از
کمی تعداد نمونههای مطالعات مختلف و نحوه طراحی
مطالعات میباشد و نیاز به بررسی بیشتری دارد ،ولی
بهنظر میرسد که در نظر گرفتن نوع فنوتیپ بیماری در
پیشگیری از نوزادان با وزن کم از مادران مبتلا به
 PCOSمبتلا به فنوتیپ شدیدتر بیماری (گروه )A
سندرم تخمدان پلیکیستیک قابل تأمل میباشد.
در مطالعه حاضر تفاوتی از نظر ابتلاء به  GDMدر بین
دو گروه مورد مطالعه وجود نداشت .مام و همکاران
( )2115نیز تفاوت معنیداری در بروز  GDMدر بین
فنوتیپهای مختلف  PCOSمشاهده نکردند ،در
حالیکه نتایج مطالعه کولمن و همکاران ( )2115و
پالومبا و همکاران ( )2111نشان داد که خطر ابتلاء به
دیابت دوران بارداری و همچنین نیاز به مراقبتهای ویژه
دوران نوزادی در زنان مبتلا به نوع شدیدتر PCOS

نسبت به فنوتیپهای متعادلتر بیماری بیشتر است (،11
 .)14 ،13البته افزایش خطر ابتلاء به دیابت دوران
بارداری در زنان مبتلا به  PCOSدر مقایسه با زنان
غیرمبتلا در مطالعات متعددی نشان داده شده است ،اما
تأثیر نقش فنوتیپهای مختلف  PCOSدر بروز آن
نیازمند انجام مطالعات بیشتری میباشد.
در مطالعه حاضر میزان زایمان زودرس قبل از تعدیل با
دیگر عوامل تأثیرگذار در گروه  Aبهطور معنیداری بالاتر
از گروه  Bبود ( .)p>1/15پس از تعدیل با سن هنگام
بارداری و همچنین شاخص توده بدنی نیز این عوامل
تأثیرگذار همچنان معنیدار باقی ماند ،ولی پس از تعدیل
با تعداد حاملگی ،معنیداری آن از بین رفت.
نشان داده شده است که شانس وقوع زایمان زودرس در
زنان مبتلا به  1/61 PCOSبرابر نسبت به زنان غیر
مبتلا میباشد ( )21( )p>1/11که این امر در زنان
نولیپار نسبت به زنان مولتیپار بهطور معنیداری بالاتر
است ،اما میکولا و همکاران ( )2111بین افزایش زایمان
زودرس و ابتلاء به  PCOSرابطهای مشاهده نکردند
( .)22در مطالعه حاضر نیز بروز زایمان زودرس در بین
فنوتیپهای شدید و خفیف  PCOSتفاوت معنیداری
نداشت (.)p<1/15
شایعترین اختلالات دوران بارداری در این مطالعه در بین
زنان مبتلا به  PCOSبدون در نظر گرفتن فنوتیپ،
سقط خودبهخودی ( )%32/1و وزن کم نوزادان در هنگام
تولد ( )%12/4بود .میزان سقط خودبهخودی در جمعیت
عادی  %15گزارش شده است (یعنی از هر  1حاملگی،
یک مورد به سقط میانجامد) که شایعترین عارضه دوران
بارداری میباشد ( )23و با افزایش سن بارداری از میزان
وقوع آن کاسته میشود .در مطالعه کوهورت گذشتهنگر
وانگ و همکاران ( )2111در استرالیا میزان سقط
خودبهخودی در زنان مبتلا به  PCOSرا  %31گزارش
کردهاند که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت (.)24
یافتههای مطالعات مختلف در رابطه با سقط
خودبهخودی در مبتلایان به  PCOSضدونقیض می-
باشد .لیو و همکاران ( )2114افزایشی در میزان سقط
زنان مبتلا به  PCOSنسبت به زنان غیر مبتلا مشاهده
نکردند ( ،)25در حالیکه وانگ و همکاران ()2112
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زنانی که نسبت کمر آنها به اندازه دور لگن بیشتر بوده ،با
احتمال کمتری از سقط جنین روبرو هستند (.)35
اگرچه انتظار میرود که وزن زنان مبتلا به  PCOSبالاتر
از زنان غیرمبتلا باشد ،ولی ظاهر ًا همان مکانیسمی که
موجب افزایش سقط جنین در زنان غیر مبتلا به
 PCOSبا شاخص توده بدنی کمتر میشود ،در زنان
مبتلا به  PCOSنیز صدق میکند .در توجیه این پدیده
بهنظر میرسد که شاخص توده بدنی پایین مادران با
ایجاد اختلال در رشد جنین به سقط میانجامد (.)36
مکانیسم مطرح دیگر در زمینه ارتباط شاخص توده بدنی
پایین مادران با افزایش سقط بحث تغییرات هورمونی
میباشد که بهدنبال کاهش وزن مادران باردار ،موجب
تنظیم منفی هورمونها شده و مستقیماً به سوء تغذیه
مادر ارتباط دارد ( .)36همچنین مطالعه حیوانی در
موشهای بارداری که دچار سوء تغذیه بودند ،حاکی از
هیپرگلیسمی خفیف و تخلیه آمینواسیدهای ضروری در
ریز محیطهای مادری موجب نقص در برنامهریزی
جنینی 1و متعاقب ًا استرس متابولیک ،منجر به محدود
شدن تمایز اولیه جنینی و سلولهای اولیه بنیادی شده و
متعاقب ًا باعث افزایش سقط میگردد (.)38 ،31 ،12
از محدودیتهای این مطالعه میتوان گفت که با توجه به
شیوع پایین پارهای از عوارض حاملگی ،مطالعه حاضر
توان کافی جهت مقایسه عوارض با شیوع پایین را
نداشت و بررسی عوارض با شیوع کمتر مستلزم حجم
نمونه بالاتری از فنوتیپهای مختلف است .همچنین از
آنجایی که اطلاعات مربوط به هورمونها و بیوشیمی افراد
تحت مطالعه از پرونده بیماران استخراج شده بود ،برخی
از اطلاعات ناقص بوده و قابل پیگیری و آنالیز نبودند .از
آنجاییکه این مطالعه گذشتهنگر بوده است ،لذا امکان
مقایسه وزن و شاخص توده بدنی در زمان حاملگی
مقدور نبود و مقایسه وضعیت فعلی آنها ممکن است با
تورش همراه باشد ،اما در آنالیز رگرسیون ،نتایج برحسب
وضعیت از نظر شاخص توده بدنی تعدیل گردید.
از نقاط قوت مطالعه حاضر این بود که از آنجایی که افراد
مبتلا به فنوتیپهای مختلف  PCOSهمگی توسط
محقق اصلی مورد ارزیابی قرار گرفتند ،تورش ناشی از

شیوع بالایی از سقط خودبهخودی در زنان مبتلا به
 PCOSو چاق را گزارش نمودند ( .)26بیشترین علت
سقط خودبهخودی در زنان را اختلالات ژنتیکی میدانند،
اما در زنان مبتلا به  PCOSتعیین کاریوتایپ جنینهای
سقط شده از زنان مبتلا به  PCOSحاکی از طبیعی
بودن کاریوتایپ بوده و نشان میدهد که علت سقط
خودبهخودی در زنان مبتلا به  PCOSناشی از تأثیر
عوامل دیگر میباشد ( .)21بهخصوص نقش افزایش
آندروژنهای سرمی در کاهش بلوغ سلولهای آندومتر و
در نتیجه افزایش سقط مکرر در زنان مبتلا به  PCOSو
همچنین زنان غیرمبتلا به  PCOSاما با سقط مکرر در
مطالعات مختلف نشان داده شده است ( .)21-31در
مطالعه حاضر از نظر بروز سقط جنین ،تفاوتی بین
فنوتیپهای مختلف مبتلایان به  PCOSوجود نداشت.
از دیگر یافتههای مطالعه حاضر تأثیر افزایش سن هنگام
بارداری و تعدد بارداریها در افزایش شیوع سقط
خودبهخودی در میان زنان مبتلا به  PCOSبدون در
نظر گرفتن فنوتیپ آنها بود .افزایش سن در هنگام اولین
بارداری و تعدد بارداریها ،سبب افزایش سقط جنین در
زنان غیر مبتلا به  PCOSنیز میگردد ( ،)32،31اما
نکته حائز اهمیت این بود که در مطالعه حاضر وزن،
شاخص توده بدنی و همچنین اندازه دور کمر و دور مچ
در زنان مبتلا به  PCOSکه سابقه سقط داشتند ،بهطور
معنیداری کمتر از زنان مبتلا به  PCOSبدون سابقه
سقط بود (( )p>1/15جدول  .)4بهنظر میرسد که زنان
مبتلا به  PCOSبا وزن و شاخص توده بدنی پایینتر
نسبت به زنان غیرمبتلا بیشتر در معرض سقط
خودبهخودی هستند .چنانچه در زنان غیر مبتلا به
 PCOSنیز وزن کم مادران و همچنین شاخص توده
بدنی پایین با افزایش خطر زایمان زودرس همراه است
( .)34مطالعات دیگری مطابق با یافتههای مطالعه حاضر
نشان میدهند که زنان لاغر مبتلا به  PCOSنسبت به
زنان چاق مبتلا بهعلت مقاومت به انسولین ،با افزایش
سقط بیشتری مواجه میباشند ( .)34 ،33مطالعه هان و
همکاران ( )2114در زنان غیر مبتلا به  PCOSنشان
داد که شاخص توده بدنی بالاتر و پایینتر از حد طبیعی،
هر دو میتوانند از عوامل سقط محسوب شوند ،ولی در

fetal programming
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 رابطه فنویپهای مختلف سندرم تخمدان پلیکیستیک با عوارض بارداری مادری و جنینی

(الیگواوولاسیون همراه با کیستهای متعدد تخمدانی یا
هیپرآندروژنیسم همراه با کیستهای تخمدانی) بالاتر
 بنابراین در ملاحظات بالینی زنان باردار مبتلا به.میباشد
 بهعنوان عامل، در نظر گرفتن فنوتیپ بیماریPCOS
-تأثیرگذار در پیامدهای جنینی در این زنان توصیه می
.گردد

 همچنین پیشگیری از.تعدد معاینهکنندگان حداقل بود
عوارض مادری و نوزادی در بارداری از اولویتهای
بهداشتی محسوب میگردد و تعداد مطالعات انجام شده
- نتایج این مطالعه می.در این زمینه انگشتشمار است
تواند در پیشگیری از عوارض سندرم تخمدان
.پلیکیستیک بر پیامدهای بارداری تأثیرگذار باشد

تشكر و قدردانی
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بدینوسیله از تمام شرکتکنندگان در مطالعه و
همچنین از پرسنل محترم آزمایشگاه و درمانگاه
پژوهشکده علوم غدد درونریز دانشگاه علوم پزشکی
.شهید بهشتی تشکر و قدردانی میگردد

 درPCOS شانس تولد نوزادان کم وزن در زنان مبتلا به
گروه بیمارانی که تمام علائم بیماری یعنی
 هیپرآندروژنیسم و کیستهای متعدد،الیگواوولاسیون
 نسبت به،تخمدانی در نمای سونوگرافیک را دارند
گروههایی که تنها دو علامت بیماری را دارند
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